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Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia 

Numer ogłoszenia: 391648 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jastrzębi , 26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie, 

tel. 048 3840505, faks 048 3840504. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu 

strażackiego dla OSP Jastrzębia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa obejmuje 

dostawę fabrycznie nowego samochodu strażackiego o parametrach podanych niżej jak 

również w załączniku nr 8 Tryb nadwozia - Towarowo-osobowy, fabrycznie nowy r. 

produkcji 2012. - Przeszklenie w części osobowej. - Przystosowany do przewozu min 6 osób. 

- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką. - Elementy podwozia - czarne, kabina 

czerwona, podwozie zabezpieczone przed korozją. Wyposażenie - Belka świetlna typu LED z 

napisem STRAŻ. - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania 

komunikatów słownych. - Lampa błyskowa typu LED koloru niebieskiego z tyłu samochodu. 

- Lampy przednie typu LED błyskowe stroboskopowe. - Radiostacja samochodowa, - Układ 

przeciwpoślizgowy ABS. - Poduszka powietrzna dla kierowcy, - Hak, - opony zimowe, - 

elektryczne szyby - przód; - klimatyzacja, - reflektory przeciwmgielne, - dywaniki, - czujnik 

parkowania przód i tył. - autoalarm, Dopuszczalna masa całkowita - do 3 500 kg Ładowność 

pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym - 

Min. 1000 kg ( wraz z kierowcą i pasażerami) Silnik - Z zapłonem samoczynnym z 

turbodoładowaniem spełniający normy EURO 5 Moc silnika - Nie mniejsza niż 115 KM; 

Skrzynia biegów - Mechaniczna, 5-cio lub 6-cio biegowa, zsynchronizowana Napęd - 4 x 2 

Układ kierowniczy - Ze wspomaganiem Zabudowa wewnętrzna - 1. Zabezpieczenie blachą 

aluminiową wewnętrznych części nadwozia do wysokości drzwi. 2. Półki aluminiowe 

http://www.bip.jastrzebia.pl/


mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej zapewniające miejsce na specjalistyczne 

wyposażenie pożarnicze. Rozmieszczenie półek i sposób mocowania uchwytów na sprzęt 

należy uzgodnić w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Podest dachowy - z 

materiału antypoślizgowego z mocowaniem na drabinkę Drabinka umożliwiająca dostęp do 

dachu pojazdu - Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na 

dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. Oznaczenie pojazdu - 

oznaczony napisami STRAŻ numerami operacyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem. 

Wszystkie parametry zgodnie z wymogami dla samochodu ratowniczo - gaśniczych. 

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania lub pozytywną 

opinię CNBOP.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.14.52.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

14.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 3.000 zł 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Ocena spełnienia warunków wymaganych od 

wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca w w/w zakresie złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału 

w postępowaniu. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w 

tym zakresie; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca w w/w zakresie złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału 

w postępowaniu. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w 

tym zakresie; 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca w w/w zakresie złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału 

w postępowaniu. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w 

tym zakresie; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 



 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia Pok. nr 13. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 

Jastrzębia Pok. nr 9. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


